
عدد �صفحات الكرا�صة )28( �صفحة

بـخالف الغـالف )4( �صفحات

ـراجعـة وعلى الطالب م�سئولية امل

والتاأكد ـمن ذلـك قبل ت�سـليم الكرا�سـة

عدد �صفحات الكرا�صة )  28( �صفحة

بـخالف الغـالف )4( �صفحات

ـراجعـة وعلى الطالب م�سئولية امل

والتاأكد ـمن ذلـك قبل ت�سـليم الكرا�سـة

 امتحـان �سـهادة اإمتام الدرا�سة الثانوية العامة

للعام الدرا�سى 2018/2017 - الدور الأول

املـــادة: الچيولوچيا والعلوم البيئية

التاريخ : 1 /7 /2018

ـابة : ثـالث �سـاعـات زمن الإج

نموذج

جمموع الدرجــات

60

اقـبة رقـم املـــر

الأ�سئلة
الـدرجة

ــوقـيــع ت

ـدر املـراجـعاملـق اإىلمن

نموذج

الـدرجـات باحلـروف :  جممـوع 
إمــضــا ءات  املـــراجـــعني :

�أ

�أ

وزارة الـرتبيـة والتـعليـم والتـعليـم الـفـنـي

املـــادة :  الچيولوچيا والعلوم البيئية

التاريخ : 2018/7/1

ـابة : ثـالث �سـاعـات زمن الإج

 امتحـان �سـهادة اإمتام الدرا�سة الثانوية العامة

للعام الدرا�سى 2018/2017 - الدور الأول

املـالحظني ب�سحـة البيانات : توقيع 

ـة ـرا�سـة الإجــاب ــدد �سفحات كــ ــة ع ومطابق

.  عنـد ا�ستالمهـا من الطالب

ـا( / ـالب )رباعًي اسم الط
ــة: :املـــدرســــــــــ اإلدارة 

-1

ــوس : ــلـــــ رقــم اجل

-2

املحافظة  :

اقـبة رقـم املـر

ن�سخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول 2018/2017
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- عدد أسئلة كراسة االمتحان )45( سؤااًل.
- عدد صفحات كراسة االمتحان )28( صفحة.

- تأكد من ترقيم األسئلة، ومن عدد صفحات كراسة االمتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن االختبار )ثالث ساعات(.

- الدرجة الكلية لالختبار )60( درجة.
عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيًدا سواء في مقدمة كراسة االمتحان أو مقدمة األسئلة، وفي ضوئها أجب عن األسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف األزرق لإلجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك لألس���ئلة المقالية، أجب في المس���احة المخصصة لإلجابة وفي حالة الحاجة لمساحة 
أخرى يمكن اس���تكمال اإلجابة في صفحات المسودة مع اإلش���ارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من 

إجابة سوف يتم تقديرها.
مثال: 

عند إجابتك عن األسئلة المقالية االختيارية أجب عن ) أ ( أو )ب( فقط .
عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال.
( مثاًل مثال: اإلجابة الصحيحة )

اإلجابة الصحيحة مثاًل

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب اإلجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب اإلجابة خطأ.

ملحوظة :
في حالة األسئلة الموضوعية )االختيار من متعدد( إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم 

تكرار اإلجابة ؛ تعتبر اإلجابة خطأ.

1

2

3

4

5

6
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اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

2-اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

اختر الإجابة ال�سحيحة:

)اأ( عند الطرق على الكوارتز ف�إنه ...........

ينف�سم في م�ستوى واحد.

ينف�سم في �سكل مكعبي.

ينك�سر بمك�سر م�سنن.

ينك�سر بمك�سر مح�ري.

)ب( المعدن الذي يتميز ببريق ترابي مطفي هو ...........

البيريت.

الك�ولينيت.

ال�سف�ليرايت.

الم�الكيت.

1-اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

اكتب الم�سطلح العلمي:

)اأ(  هو الك�سر الذي ين�س�أ من ال�سغط وفيه تتحرك �سخور الح�ئط العلوي اإلى 

اأعلى ب�لن�سبة ل�سخور الح�ئط ال�سفلي.

)ب( ك�سور متواجدة فى ال�سخور المختلفة ولكن بدون اإزاحة.
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3- اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

ف�سر:

)اأ( وجود التطبق المتق�طع على ال�سخور الر�سوبية.

)ب( ي�سل ال�سغط الجوي اإلى ربع قيمته عند ارتف�ع 11 كم.

4- ماذا يحدث عندما:

توجد الطح�لب الحمراء عند عمق 50 متًرا تحت الم�ء؟

5- اذكر اأهمية ديدان الأر�ض للتربة الزراعية.



ن�سخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول 42018/2017

امتحـــان �سـهــادة اإمتــام الدرا�ســــــة الثانويــــة العـامــــة- الچيولوچيا والعلوم البيئية - الـــــدور الأول - العـــام الدرا�سي  2018/2017

7- ال�سكل الذي اأمامك يمثل اإحدى الحركات التكت�نية:

اأواًل:  اذك���ر نوع الحرك���ة التكتوني���ة الموجودة 

فى ال�سكل.

ث�نًي�:  ف�س���ر �سب���ب اند�س�����س الل���وح المحيطي 

اأ�سفل اللوح الق�ري في طبقة الو�س�ح.

ث�لًث�: اذكر مث�اًل لهذا النوع من الحركة.

ل�ح حميطيل�ح قاري

6- قارن بين:

البحيرات العذبة والبحيرات الملحية. )من حيث الن�س�أة(

البحيرات الملحيةالبحيرات العذبة
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8- و�سح اأ�سباب اختالف درجة تركيز الأمالح المذابة في مياه البحار.

مع ذكر اأمثلة.

9- اذكر العنا�سرالأ�سا�سية لتق�سيم الف�سائل والأنظمة البل�رية.
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10- اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

اكتب الم�سطلح العلمي:

)اأ( روا�سب على �سكل ن�سف دائرة مركزه� مخرج الخور.

)ب(  حبيب�ت �سغيرة الحجم وخفيفة الوزن من الغرين وال�سل�س�ل تنتقل على 

هيئة مواد ع�لقة في النهر.

11- اختر الإجابة ال�سحيحة فقط:

معدن وزنه النوعى 19.3 ينتمي اإلى مجموعة .......

ال�سيلكي�ت.

الكبريت�ت.

االأك��سيد.

العن��سر المنفردة.

12- ماذا يحدث عند:

احتواء الكوارتز على �سوائب من اأك��سيد الحديد؟
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13- اذكر وجًها واحًدا لل�سبه واآخر لالختالف بين:

الك�ئن�ت المنتجة للغذاء والك�ئن�ت المحللة.

الك�ئن�ت المحللةالك�ئن�ت المنتجة للغذاء

  الت�س�به

 االختالف
 

14- اذكر:

اأهمية درا�سة الموج�ت الداخلية للزالزل.

15- علل لما ياأتي:

يتكون الفحم ع�دة فى من�طق الم�ستنقع�ت خلف دلت�ت االأنه�ر.
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16- اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

قارن بين كل من:

اأ-  الرعي فى من�طق االأع�س�ب والرعي فى من�طق االأ�سج�ر وال�سجيرات.

ب- االأ�سمدة الع�سوية واالأ�سمدة الكيمي�ئية.)من حيث الت�أثير على التربة(

  
  
  
  

  

  
  
  
  

17- اذكر الحقب اأو الع�سر الجي�ل�جي الذى يتميز بــ ........

اأ- تراكم طبق�ت الملح ال�سخري.

ب- بداية انف�س�ل اأم الق�رات )ب�نجي�(.
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18- ا�سـرح:

لل�سوء ت�أثير ملمو�س على الهجرة اليومية للحيوان�ت الم�ئية.
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19- اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم اأجب:

  اذكر مثاًل:

اأ-  زواحف عمالقة �س�دت االأر�س خالل حقب الحي�ة المتو�سطة وانقر�ست تم�ًم� 

فى نه�ية الع�سر الطب��سيري.

ب- عن��سر كيمي�ئية ع�لية الكث�فة تتواجد فى لب االأر�س.

20- اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم اأجب:

ماذا يحدث عند:

اأ- �سقوط اأمط�ر م�سحوبة بري�ح �سديدة على ال�سخور الجيرية؟

ب- تعر�س �سخر الب�زلت لم�ء مذاب به االأك�سجين؟
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21- اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

ف�سر:

اأ-  تظل ن�سبة ث�ني اأك�سيد الكربون )CO2( واالأك�سجين )O2( ث�بتة فى مي�ه 

البح�ر والمحيط�ت.

ب- �س�ق النب�ت موجب االنتح�ء ال�سوئي.

22- اكتب الم�سطلح العلمي الدال على:

حركة تكتونية ينتج عنده� �سدوع انتق�لية عمودية.

23- و�سح اأهمية المراعي الطبيعية.
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25- من خالل ال��سف المذك�ر:

تعرف على ال�سخور، واذكر ا�ستخداًم� واحًدا:

اأ- �سخر طيني غني ب�لمواد الهيدروكربونية ويوجد فى ح�لة �سمعية �سلبة.

ب- �سخر ينتج من تحول الحجر الجيري ب�لحرارة ال�سديدة.

24- اختر الإجابة ال�سحيحة فقط:

من خ�س�ئ�س المن�طق ال�سحراوية ...........

زي�دة �سدة ال�سوء وانخف��س الرطوبة الن�سبية.

انخف��س درجة الحرارة وانخف��س الرطوبة الن�سبية.

قلة ال�سوء وارتف�ع الرطوبة الن�سبية.

زي�دة �سدة ال�سوء وارتف�ع الرطوبة الن�سبية.
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26- قارن بين:

الك�ل�سيت والكوارتز من حيث التركيب الكيمي�ئى واالنف�س�م.

الكوارتزالك�ل�سيت

التركيب 

الكيمي�ئي

االنف�س�م

27- ادر�ض ال�سكل المقابل:

ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

اأواًل:  م� العملي�ت الجيولوجية

التى تحدث فى كل من )1(، )2(؟

ث�نًي�: لم�ذا تكون ال�سكل رقم )3(؟

)3( )2(

)1(
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امتحـــان �سـهــادة اإمتــام الدرا�ســــــة الثانويــــة العـامــــة- الچيولوچيا والعلوم البيئية - الـــــدور الأول - العـــام الدرا�سي  2018/2017

28- اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

اكتب الم�سطلح العلمي الدال على:

اأ- اإزالة الطبقة العلي� من �سطح التربة ال�ستخدامه� فى �سن�عة الطوب.

ب- م�دة ع�سوية تغذي التربة تنتج من ت�س�قط اأوراق االأ�سج�ر وتحلله�.

29- اختر الإجابة ال�سحيحة فقط:

تكونت بحيرة مريوط نتيجة .........

العمل الهدمي للبحيرات.

العمل الهدمي للبح�ر.

العمل التر�سيبي للبحيرات.

العمل التر�سيبي للبح�ر.

30- علل لما ياأتي:

وجود اأح�فير �سع�ب مرج�نية قرب المن�طق القطبية ح�لًي�.
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31- ما النتائج المترتبة على:

�سري�ن ال�سه�رة اأعلى نط�ق الو�س�ح من اأ�سفل منطقة التر�سيب اإلى ق�ع منطقة 

التفتيت.

32- ما ا�سم المعدن الدال على العبارة الآتية:

اأ- »معدن لونه اأخ�سر وتركيبه الكيمي�ئي كربون�ت نح��س م�ئية«.

ب- » معدن اأ�سفر �سف�ف يتغير اإلى اللون البني عند اإحالل بع�س ذرات الحديد 

محل الزنك بن�سبة قليلة«.



ن�سخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول 162018/2017

امتحـــان �سـهــادة اإمتــام الدرا�ســــــة الثانويــــة العـامــــة- الچيولوچيا والعلوم البيئية - الـــــدور الأول - العـــام الدرا�سي  2018/2017

34- اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

نـاقـ�ض:

اأ- »من خ�س�ئ�س النظ�م البيئي المميزة هى ت�س�بك العالق�ت بين العوامل البيئية«.

ب- »لثعلب الفنك �سف�ت تجعله يتكيف مع ظروف البيئة ال�سحراوية«.

33- ادر�ض ال�سكــل الــذى اأمــامــك

ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

اأواًل: م� نوع التركيب )C( ولم�ذا؟

.)A( ث�نًي�: اذكر نوع التركيب

. B اأو A ث�لًث�: اأيهم� اأحدث

A

A B

B
C
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امتحـــان �سـهــادة اإمتــام الدرا�ســــــة الثانويــــة العـامــــة- الچيولوچيا والعلوم البيئية - الـــــدور الأول - العـــام الدرا�سي  2018/2017

ن�سخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول 2018/2017

35- اكتب نبذة مخت�سرة عن:

االأهمية االقت�س�دية لروا�سب الدلت� ال�س�طئية في م�سر.

36- قارن بين:

�سخور الم�سدر و�سخور الخزان.

�سخور الخزان�سخور الم�سدر

  
  
  
  

  

  
  
  

  



ن�سخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول 182018/2017

امتحـــان �سـهــادة اإمتــام الدرا�ســــــة الثانويــــة العـامــــة- الچيولوچيا والعلوم البيئية - الـــــدور الأول - العـــام الدرا�سي  2018/2017

37- اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

ماذا يحدث عند:

اأ- حدوث ثورات برك�نية تحت �سطح الم�ء فى البح�ر والمحيط�ت؟

ب- تداخل الم�جم� فى ال�سخور المحيطة به� بحيث تكون موازية الأ�سطح الطبق�ت؟

 

38- اختر الإجابة ال�سحيحة فقط:

تتوقف �سدة اال�ست�س�ءة في البح�ر على كلٍّ مم� يلي م� عدا .........

كمية ال�سوء الن�فذ خالل م�ء البحر.

كمية ال�سوء المنعك�س من �سطح البحر.

طول موجة ال�سوء.

درجة حرارة الم�ء.

39- علل لما ياأتي:

كثرة الخلج�ن البحرية فى بع�س ال�سواطئ وندرته� فى �سواطئ اأخرى.
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امتحـــان �سـهــادة اإمتــام الدرا�ســــــة الثانويــــة العـامــــة- الچيولوچيا والعلوم البيئية - الـــــدور الأول - العـــام الدرا�سي  2018/2017

ن�سخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول 2018/2017

40- ما النتائج المترتبة على:

التبريد البطيء للم�جم� التي تحتوي على �سيليك� تقل عن 45٪؟

41- اكتب الم�سطلح العلمي الدال على:

الم�ستوى الذي يق�سم البلورة اإلى ن�سفين مت�س�بهين تم�ًم�.

42- ما المق�س�د بـ:

التميوؤ.



ن�سخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول 202018/2017

امتحـــان �سـهــادة اإمتــام الدرا�ســــــة الثانويــــة العـامــــة- الچيولوچيا والعلوم البيئية - الـــــدور الأول - العـــام الدرا�سي  2018/2017

43- اختر اأحد ال�س�ؤالين )اأ( اأو )ب( ثم:

قارن بين:

اأ-  تكوين قو�س الجزر البرك�نية وتكوين البحر االأحمر.

)من حيث الحركة التكتونية(

ب- الموج�ت الزلزالية االأولية والموج�ت الزلزالية الث�نوية.
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امتحـــان �سـهــادة اإمتــام الدرا�ســــــة الثانويــــة العـامــــة- الچيولوچيا والعلوم البيئية - الـــــدور الأول - العـــام الدرا�سي  2018/2017

ن�سخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول 2018/2017

44- ادر�ض ال�سكل المقابل ثم:

اأجب عن الآتى:

A
B
C
D

) ( ) (

) ( ) (

( �سطح� عدم توافق م� نوع كل منهم�؟  - ( ،) اأواًل: ) - 

.)D( حجر رملي يالم�س الج�سم الن�ري )C( ث�نًي�: اإذا ك�نت الطبقة

ا�ستنتج نوع ال�سخر المتحول الن�تج.



ن�سخة للطلبة للمراجعة - الدور الأول 222018/2017

امتحـــان �سـهــادة اإمتــام الدرا�ســــــة الثانويــــة العـامــــة- الچيولوچيا والعلوم البيئية - الـــــدور الأول - العـــام الدرا�سي  2018/2017

45- »لالأ�سجار دور مهم لكل من بيئة الغابات والبيئة الزراعية«.

فى �سوء ذلك و�سح اأهمية االأ�سج�ر.




